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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č .

4, konaného

dň a

06. mája 2019

r-----.-,

Prítomní: podJ'a priloženej

prezenčnej

2

listiny
- - - - · - - - ·- --.-

Miesto konania: M sÚ Prešov, J arková č. 24

Došlo.

Program:

Pr!lohy

l.
2.
3.
4.
S.

1 3 -05- 2019•

j EvidP.nfné Uslo da~lr1 POS1y.

Otvorenie a privítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková privíta la prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznám ila ich s programom zasadnutia. Najbližšie za sadnutie výboru j e plánované

03.júna 2019.

l. Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na
vedomie pre VMČ.

2. Požiadavky prítomných
l.
l.

2.
l.

2.
3.

4.

5.

Ľ u d mila

občanov

V.

Vyschnutý strom pri plote na ulici Vajanského 12.
VMČ žiada posúdit' a zjednat' nápravu.

Bartolomej B.
Ani ledná vec nie je doriešená - pešia zóna pri Muču j e zdevastovaná.
VMC žiada o riešenie a úpravu uvedenej zóny.
Rýchlosť na uli ci Konštantínovej je neustá le prekračovaná pri MU Č U.
VMČ žiada riešit' dopravným zariadením.
Ulica Konštantínova vozovka je v dezolátnom stave.
VMČ žiada zaradit' do plánu komplex nej údržby .
Čo je s novým štadiónom Tatran Prešov , kto je zodpovedný za mesto.
VMČ žiada doručit' písomnú informáciu.
Parkovanie na ulici Vaj anského na bývalej zastávke Ml ID smer Lesík delostrelcov.
VMČ žiada doplnit' dopravné značenie ZZ za vjazdom do parkoviska k OÚ.
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3. Peter A.
l. Nieje spokojný s odpoveďou -Stavebný úrad porušil zákon č. 71/67 Zákon o správnom
konaní (správny poriadok) §51.
VMČ žiada opätovne poskytnút' stanovisko Okresného úradu Prešov zo 4.3.2019
- odbor výstavby a bytovej politiky k predmetnému konaniu a zá roveň žiada
odpoved', či dochádza k porušovaniu predmetn ého zákona.
2. 14.4.2019 išla hliadka MsP upozornil som ju na odhodenú dopravnú značku ZZ,
17.4.2019 som upozornil p. pri matórku, znač ku odstránili až 2 mája.
VMČ žiada upozornit' zamestnancov MsP a mesta, aby postupovali promtne
a ústredovo voči obča nov i s ~rihliadnutím na hospodár enie s majetkom mesta.
3. Pochvala pre p. Semana s MsU za opravu mobi liáru.
VM Č berie na vedomie.
4.

Ján J .
1. Žiadam o riešenie mojích požiadaviek, ktoré som už v minu losti prednieso l. Jedná sa
o viaceré útvary mesta, ktoré ma vypočujú , ale nedochádza k žiadným nápravam.
VMČ žiada upozornit' útvary mesta na profesionálny prístup ku občanovi
a o snah u problém ri eš i ť a nie odsunúť.
2. Ulica SDH 6-8 opravi f , rozš í riť komunikáciu a zriad iť parkovacie miesta.
VMČ žiada OHAM o stanovisko k úprave.

5.

Emil O.

l. Navrhujem doplniť a upraviť parčík na Raimanovej ulici , opraviť l avičk y , os l ov i ť
majitel'a naprotivného pozemku.
VMČ žiada o návrh riešenia, ktorý skultúrni priestor pred zdravotníckym

2.
3.

4.

5.

6.
1.

zariadením, poprípade os lov i ť majiteľa parcely o spoluprácu.
Navrhujem opravu ulice Masarykovej od Plzenskej po Dostojevského ulicu.
VMČ žiada zaradit' do zoznamu bežnej údržby.
14. marca malo byt' real izované DZ na uli ci Masarykovej , Plzenskej .
VMČ berie na vedomie, a le požaduj e prekontrolovat' zoznamy pre údržbu
miestných komunikácii a chodníkov. S výsledkom oboznámit' VMČ písomne.
Zastávka MHD na ulici Plzenskej bola zreali zovaná len ako d očas ná, ked y bude
zastávka MHD realizovaná ako stála. Kedy sa bude dať konečne nastúp i ť do prostriedku
MHD cez všetky dvere. Kedy ko n ečne sa doplní aspoň jeden panel na nastupnú plochu,
aby sa dalo nastupovať.
VMČ žiada splnit' podmienky, ktoré boli dohodnuté pri prejed naní petície
občanov ohl'adom uvedenej zastávky MHD.
Dostal som list od pracovníkov MsÚ , že mesto nemôže zamedziť chôdzu cez Lesík
delostrelcov peším chodcom. Tento park je zdevastovaný
VM Č žiad a o urýchlenú revitalizáciu parku. Na komunikáciu umiestnit' značky,
ktoré zakazujú parkovanie vozidiel.
Juraj M.
Oprava chodníka na Pavlovičovom námestí pokračujúci po Štefánikovej ulici , kedy
konečne dôjde k úprave chodníka a úprave zelene. (pred Galériou)
VMČ žiada preverit', kto je majitel'om pozemku a zjednat' nápravu.
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Vozidla parkujú tak, že poškodzujú zeleň a chodník - Pav lovičo vo nám. 2 1
VMČ žiada riešit' MsP.
3. Po prekopávke od Orange nie je daný výkop do pôvod ného stavu koniec Pav l ovičov h o
námestia č.21 smer ku Galérii.
VMČ žiad a vyzvat' spoločnost', ktor á rozkopávku rea lizovala k náprave.

2.

Ľu bo m ír B.
Kontajnery Pavlov i čovo námestie 27 spev n iť plochu pod nimi, zlý prístup
VMČ žiada pod uvedenými kontajnermi vytvorit' vhodnú plochu, aby bolo možné
odpad vynášat' za každ ého počas ia .
2. Oprava chodnika pri Dukle akým spôsobom bude real izovaná.
VMČ žiad a o info rmácie.
3. Ulica Hlavná - cesty navrhuj em osad iť hrubšiu dlažbu.
VMČ žiada promtne riešit' problém rozpad ajúcej sa d lažby po ktorých chodia
vozid lá. Zároveň VMČ žiad a o písomnú informáciu, kol'ko výnimiek na vjazd d o
C MZ a p ril'ahlých ulíc bolo vyd aných od r. 2015.
4. Parkovisko pod Právoslavnym chrámom - povrch nezodpovedá štatútu parkoviska, kedy
dôjde k úprave.
VMČ žiada informáciu.

7.

I.

8. Ed ita Ň.
l . čo bude v prevádzke na ulici Pavlovičovo námestie.
VM Č pria ma odpoved', 10.5.2019 o 13:00 konanie na MsÚ.

9.
1.

Peter H.
Poďakovanie

za orez p. Chl apeč kovi.
VMČ berie na vedomie.

10. Ester F.
1. 17 novembra 184 - 180, urobi li úpravy na parkovnie mot. vozidiel, v máji minulý rok som
dala podnet, aby nám odstránené sušiaky na prádlo osad ili na novo.
VMČ žiada o doloženie sušiakov.
2. Orezať orech, ktorý tlačí na lampu VO.
VMČ žiada posúdit' a zabezpečit' orez .
3. Orezať ihličnatý strom aspoi1 do výšky druhého poschod ia.
VMČ žiada posúdit' a zabezpečit' or ez.
4. Pri malej stanici trč i a dva metre od koľaj n íc kovové hroty.
VMČ žiada odstránit' tieto hroty.
ll. Dušan T .
1. Ekotextil kontajner od Červeného kríža sú porozhadzované zvršky, ktoré tam vyhadzujú
nepri spôsobiví občania.
VMČ žiad a zabezpečit' nápravu, vyzvat' firmu, ktor á vlastní kontajner na odevy.
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3. E-mailové a písomné požiadavky

občanov

Posielam námet (postreh) ak by bolo možné, aby sa opravila cesta na ul ici Maybaumova smer
k Toryse. Cesta je pomerne d osť nerovná a rozbitá, a ak auta chodia rýchlejšie je to veľmi
poču ť. Myslím si že oprava, respektíve natiahnutie novej cesty by ve ľmi pomohlo.
VMČ žiad a za radit' do zoznamu bežnej údržby.

4. Stanoviská VMČ
l.

Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku (č. sp. OSMM/20 19/4384, list
v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ požaduje informácie k bodu 2,4 ( bod 1,3 patrí

VMČ č.2)

a) viac informácii k zámeru využitia priestoru na
prevádzky
b)informáciu o vyradení krytov z evidencie CO OÚ.

podnikaľs ké účely

- typ

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru s právy majetku mesta,
M a jetkovo-právne oddelenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 5442/ 1O o výmere

132 m2 , k.ú. Prešov alebo zriadenie práva prejazdu. (č. sp. OSMM/20 19/5578, list
v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VM Č žiada stanov isko OHAM a OSMM.
Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O

3. Vyžiadanie stanoviska VM Č č. 4 k žiadostiam z Odboru spráyy ma jetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.

Žiadost' o zaujatie stanoviska k vysporiadani u pozemkov parc. č. KNC 2 10 k.ú.
Prešov (č. sp. OSMM/20 19/5566, list v archíve zápisnice).
Sta novisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí.
Za:3 ; Proti: O; Zdržal sa: . Nehlasoval : O

5. Požiadavky poslancov VMČ.
Dopl n iť vodorovné, pozemné dopravné zn ačeni e - líniou vymedzený chodník- na ul.
Špitálska, tj. farebným pásom a značkami označený pruh pre chodcov oko lo Univerzity.
2. Umiestni t' tabulku s názvom ulice aj do odboč ky (Di longova 40-50)

l.
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3.

U miestniť značku

sJepá ulica na

začiatok

našej

uličky/odbočky

Záver
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a pozvala na najbli~ie zasadnutie V M Č.

Ing. Renáta Fedorélková

predsedníčka VMC č. 4
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